
 

Istuntokatsaus 8.-11.2. 2021
 
Keskustelu EU:n koronarokotestrategiasta 
Keskiviikon täysistuntokeskustelussa koronarokotteista meppien odotetaan tukevan
EU:n yhtenäistä toimintaa. Keskusteluun osallistuu komission puheenjohtaja Ursula
von der Leyen.
 
 
Parlamentti äänestää elpymisvälineestä pandemian seurausten
torjumiseksi 
 
 
 
Tiistaina parlamentti äänestää elpymis- ja palautumistukivälineestä, jolla tuetaan EU-
maita pandemian seurausten torjunnassa.
 
 
Sosiaalisen median demokraattinen valvonta ja perusoikeuksien
suojelu 
 
 
 
 
 
 
Keskiviikkona parlamentin jäsenet keskustelevat uusien medioiden, politiikan ja
sananvapauden yhteyksistä.
 
 
Keskustelu Venäjän opposition tilanteesta 
 
 
 
EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell keskustelee tiistaina meppien kanssa Venäjän
poliittisesta kuohunnasta, muun muassa Alexei Navalnyin tapauksesta ja laajoista
protesteista.
 
 
Kiertotalous: Mepit vaativat tiukempia tavoitteita kierrättämiselle 
 
 
 
Euroopan parlamentti keskustelee ja äänestää siitä, millaisia toimia tarvittaisiin
hiilineutraalin, kestävän ja myrkyttömän kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050
mennessä.

Täysistunto
04-02-2021 - 16:23
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Eriarvoisuuden vähentäminen ja työssäkäyvien köyhyys 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät siitä, millaisilla toimilla voitaisiin puuttua esimerkiksi
työssäkäyvien köyhyyteen ja suojata alustatalouden työntekijöitä.
 
 
Muita aiheita täysistunton esitystlistalla 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-02-08
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Lisätietoa
Esityslistaluonnos
EP Live - suora lähetys täysistunnosta
Tiedotustilaisuudet ja muut tapahtumat
EP Multimedia Centre
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/fi/agenda/briefing/2021-02-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
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Keskustelu EU:n koronarokotestrategiasta
 
Keskiviikon täysistuntokeskustelussa koronarokotteista
meppien odotetaan tukevan EU:n yhtenäistä toimintaa.
Keskusteluun osallistuu komission puheenjohtaja Ursula
von der Leyen.
 
Keskustelu täysistunnossa käydään keskiviikkona klo 10 Suomen aikaa.
 
Meppien odotetaan nostavan keskustelussa esille rokotteiden jakeluun, sopimuksiin ja tiedon
avoimuuteen liittyviä huolenaiheita sekä koronarokotevientiä koskevia kysymyksiä.
 
Tammikuussa täysistunnossa käydyssä keskustelussa valtaosa mepeistä osoitti laajaa tukea
EU:n  yhtenäise l le  lähestymistaval le  koronapandemian  tor jumiseks i  ja  vaat i
koronarokotehankinto jen  parempaa  läp inäkyvyyt tä .
 
Taustatietoa
 
Parlamentin jäsenet keskustelivat koronarokotteista komission edustajan kanssa 12.1.2021.
Tammikuun täysistunnossa 19.1. parlamentti puolestaan keskusteli EU:n koronastrategiasta.
Komissio puolestaan julkaisi  samana päivänä päivitetyn toimintasuunnitelman pandemian
torjumiseksi.
 
Keskustelu: keskiviikkona 10.2.
 
Menettely: neuvoston ja komission julkilausumat
 
Lisätietoa
Ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Pascal Canfinin lausunto (RE, Ranska) (27.1.2021)

Parlamentin tiedote täysistuntokeskustelusta 19.1.2021:

Parlamentin ympäristövaliokunnan tiedote keskustelusta 12.1.2021:

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön (koronarokotestrategia)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210114IPR95615/keskustelu-koronarokotteista-parlamentin-taysistunnossa
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210114IPR95615/keskustelu-koronarokotteista-parlamentin-taysistunnossa
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210114IPR95615/keskustelu-koronarokotteista-parlamentin-taysistunnossa
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Parlamentti äänestää elpymisvälineestä
pandemian seurausten torjumiseksi
 
 
 
 
Tiistaina parlamentti äänestää elpymis- ja
palautumistukivälineestä, jolla tuetaan EU-maita
pandemian seurausten torjunnassa.
 
Elpymis- ja palautumistukiväline on isoin osa Next Generation EU -elvytyspakettia. Välineen
kautta  voidaan tarjota  kaikkiaan 672,5  miljardia  euroa tukea ja  lainaa kansallisiin  toimiin
pandemian taloudellisten ja sosiaalisten seurausten torjumiseksi. Parlamentti ja neuvosto ovat
päässeet alustavaan sopuun välineestä joulukuussa 2020.
 
Rahoituksen saamiseksi kansallisissa elvytyssuunnitelmissa on keskityttävä EU:n keskeisiin
politiikan aloihin: vihreään siirtymään ja biodiversiteettiin, digitaaliseen siirtymään, taloudelliseen
yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn, sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.
Rahoitusta voidaan myöntää myös toimiin, jotka liittyvät kriisiin reagointiin ja kriisivalmiuteen
sekä toimiin, jotka koskevat lapsia ja nuoria.
 
Elpymisvälineestä  voidaan tukea helmikuun 2020 jälkeen alkaneita  toimia,  joilla  pyritään
torjumaan koronakriisin  taloudellisia  ja  sosiaalisia  seurauksia.
 
Keskustelu: tiistaina 9.2. 
 
Äänestys: tiistaina 9.2.; äänestystulokset keskiviikkona 10.2. 
 
Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätös, 1. käsittely, alustava sopu)
 
Lisätietoa
Mietintöluonnos elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta
Lainsäädäntötietokanta

Mietinnön esittelijä Siegfried MUREŞAN (EPP, Romania)

Mietinnön esittelijä Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, Espanja),

Mietinnön esittelijä Dragoș PÎSLARU (Renew, Romania)
EP:n taustamuistio: Future financing of the Union: MFF, Own Resources and Next Generation
EU

Next Generation EU -paketin rahoitus (s. 5)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_FI.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Sosiaalisen median demokraattinen valvonta ja
perusoikeuksien suojelu
 
 
 
 
 
 
 
Keskiviikkona parlamentin jäsenet keskustelevat uusien
medioiden, politiikan ja sananvapauden yhteyksistä.
 
Meppien odotetaan keskustelevan keinoista välttää sudenkuopat,  jotka johtuvat poliittisen
keskustelun siirtymisestä digitaalisille alustoille. Keskustelussa noussee esille tarve puolustaa
demokratiaa disinformaatiolta ja pyrkimyksiltä väheksyä sitä tai lietsoa väkivaltaa, ilman että
vaarannetaan sananvapautta tai rajoitetaan poliittisen keskustelun teknologista kehitystä.
 
Yhdysvaltojen  viimeaikaisten  tapahtumien,  kuten  Yhdisvaltain  kongressirakennuksen
mellakoiden  ja  Yhdysvaltojen  entisen  presidentin  Donald  Trumpin  sosiaalisen  median
käyttäjätilien  jäädyttämisen,  valossa  meppien  odotetaan  kommentoivan  perusoikeuksien
heikkenemistä,  lehdistönvapauden tilaa  EU:ssa ja  disinfomaatiota  levittäviä  kampanjoita.
 
Taustatietoa
 
Keskustelussa otetaan huomioon käynnissä olevat lainsäädäntö- ja muut hankkeet,  kuten
Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma ja Digitaalisia 
 
palveluita ja markkinoita koskevat lakialoiteet. Vuoden 2019 europarlamenttivaalien aikana
puolestaan EU:n toimintasuunnitelma ja komission verkkoalustojen käytännesäännöt auttoivat
disinformaation torjunnassa.
 
Keskustelu: keskiviikkona 10.2.
 
Menettely: neuvoston ja komission julkilausumat, keskustelu
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92131/meps-warn-of-deteriorating-fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20201120IPR92117/mepit-varoittavat-yrityksista-kitkea-kritiikki-ja-moniarvoisuus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation


Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta

EP:n tutkimuspalvelut: Trump's disinformation 'magaphone': Consequences, first lessons and
outlook (2.2.2021)

EP:n tutkimuspalvelut: The impact of coronavirus on media freedom (8.5.2020)
Valokuvia, videoita ja muua aineistoa toimistusten käyttöön
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Keskustelu Venäjän opposition tilanteesta
 
 
 
 
EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell keskustelee tiistaina
meppien kanssa Venäjän poliittisesta kuohunnasta, muun
muassa Alexei Navalnyin tapauksesta ja laajoista
protesteista.
 
Viime viikkoina tuhannet venäläiset ovat osallistuneet protesteihin, joissa vaaditaan vangitun
oppositiojohtaja Alexei Navalnyin vapauttamista ja kritisoidaan korruptiota ja elintason laskua.
Protestit ovat johtaneet laajoihin pidätyksiin.
 
Moskovalainen  tuomioistuin  määräsi  2.2.  Navalnyille  kahden  vuoden  ja  8  kuukauden
vankeusrangaistuksen.  Navalnyitä  syytettiin  ja  tuomio  annettiin  aiemman  ehdollisen
vankeustuomion  sääntöjen  rikkomisesta.  Navalnyi  pitää  aiempia  syytteitä  poliittisesti
motivoituneina.
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös todennut, että syytteet ovat mielivaltaisia.
 
EU:n ulkosuhdejohtajan Josep Borrellin on määrä vierailla Venäjällä 4.-6. helmikuuta ja tavata
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sekä muita neuvottelijoita.
 
Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuun täysistunnossa päätöslauselman, jossa se vaati
Navalnyin vapauttamista välittömästi ja tiukempia EU-pakotteita Venäjää vastaan.
 
Keskustelu: tiistaina 9.2. 
 
Menettely: EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lausunto 
 
Lisätietoa
Euroopan parlamentin päätöslauselma 21.1.2021 Alexei Navalnyin pidätyksestä
Euroopan parlamentin päätöslauselma 17.9.2020 Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin
myrkyttämisestä
Video: Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan David McAllisterin (EPP, Saksa) ja meppi
Andrius Kubiliuksen (EPP, Liettua) lausunnot
Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_FI.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk


Kiertotalous: Mepit vaativat tiukempia
tavoitteita kierrättämiselle
 
 
 
 
Euroopan parlamentti keskustelee ja äänestää siitä,
millaisia toimia tarvittaisiin hiilineutraalin, kestävän ja
myrkyttömän kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050
mennessä.
 
Parlamentti keskustelee aiheesta maanantaina illalla ja äänestää kannanotostaan tiistaina.
Äänestystulokset julkaistaan keskiviikkona.
 
Luonnostekstissä todetaan,  että nykyisen lineaarisen talouden on muututtava todelliseksi
kiertotaloudeksi. Tekstissä vaaditaan sitovia tavoitteita vuodelle 2030 materiaalien käytön ja
kulutuksen aiheuttaman jalanjäljen pienentämiseksi.  Tämän pitäisi  koskea jokaisen EU:n
markkinoilla olevan tuoteryhmän koko elinkaarta. Lisäksi mepit vaativat komissiota ehdottamaan
tuotekohtaisia ja/tai alakohtaisia tavoitteita kierrätetyille materiaaleille. Lisätietoja ehdotuksista.
 
Taustatietoa
 
Maaliskuussa 2020 komissio hyväksyi uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman puhtaamman
ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta. Aiheesta keskusteltiin ympäristövaliokunnassa
lokakuussa.
 
Jopa 80 prosenttia tuotteiden ympäristövaikutuksista määritetään niiden suunnitteluvaiheessa.
Materiaalien maailmanlaajuisen kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 40 vuoden
aikana, kun taas vuosittain syntyvän jätteen ennustetaan kasvavan 70 prosenttia vuoteen 2050
mennessä.  Puolet  kasvihuonepäästöistä  ja  yli  90  prosenttia  luonnon  monimuotoisuuden
häviämisestä  johtuu  luonnonvarojen  käytöstä  ja  käsittelystä.
 
Keskustelu: maanantaina 8.2.
 
Äänestys: tiistaina 9.2.; äänestystulokset keskiviikkona 10.2.
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma, parlamentin oma-aloitemietintö
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN


Lisätietoa

Ympäristövaliokunnan valmistelema mietintöluonnos kiertotaloudesta

Tiedote valiokuntaäänestyksestä (27.1.2021)

Mietinnön esittelijän Jan Huiteman (Renew, Alankomaat) lausunto (27.1.2021)

Lainsäädäntötietokanta

Valokuvia, videoita ja muuta ainesitoa toimitusten käyttöön kiertotaloudesta
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
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Eriarvoisuuden vähentäminen ja työssäkäyvien
köyhyys
 
 
 
 
Mepit keskustelevat ja äänestävät siitä, millaisilla toimilla
voitaisiin puuttua esimerkiksi työssäkäyvien köyhyyteen ja
suojata alustatalouden työntekijöitä.
 
Päätöslauselmaluonnoksessa  muistutetaan,  että  työ  ei  aina  takaa  ratkaisua  köyhyyteen
etenkään matalapalkkaisilla  aloilla  ja  ns.  epätyypillisissä  työsuhteissa.  Valmisteilla  oleva
vähimmäispalkkoja koskeva EU:n direktiivi voisi auttaa vähentämään kasvavaa eriarvoisuutta
sekä jäsenmaiden sisällä että niiden välillä.
 
Luonnostekstissä korostetaan tarvetta huomioida uudenlaisessa digitaalisessa taloudessa
toimivat työntekijät, joilla ei ole samanlaisia työhön liittyviä oikeuksia kuin muilla. Parlamentin
odotetaan  pyytävän  komissiota  varmistamaan,  että  alustatalouden  työntekijöille  kuuluu
sosiaaliturva ja että he voivat liittyä ammattiliittoihin. Mepit korostanevat myös tarvetta varmistaa
työolojen  vähimmäisvaatimuksien  toteutuminen  myös  epätyypillisissä  ja  epävarmoissa
työsuhteissa  olevien  osalta.
 
Parlamentti keskustelee aiheesta maanantaina 8.2. ja äänestää tiistaina 9.2. Äänestystulokset
julkaistaan keskiviikkona 10.2.
 
Keskustelu: maanantaina 8.2.
 
Äänestys:tiistaina 9.2.; äänestystulokset keskiviikkona 10.2.
 
Menettely: ei-lakiasäätävä päätöslauselma, oma-aloitemietintö 
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Lisätietoa
Luonnosteksti

Tiedote valiokuntaäänestyksestä (15.1.2021)

Mietinnön esittelijä Ӧzlem Demirel (GUE/NGL, Saksa)

Lainsäädäntötietokanta

Eurostat Quality of Life indicators

Eurofound: “Working poor”

Valokuvia, videoita ja muuta aineistoa toimitusten käyttöön

Täysistunto

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

12 I 13

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197468/OZLEM_DEMIREL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Muita aiheita täysistunton esitystlistalla
 
 
 
 
Täysistunnossa käsitellään myös seuraavia aiheita:
 
- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2020, keskusteluun osallistuu Euroopan keskuspankin
pääjohtaja Christine Lagarde
 
- Ihmiskaupan ehkäisemisestä annetun direktiivin täytäntöönpano
 
-  Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn,  sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
selviytymis-  ja  palautumiskyvyn tueksi
 
- Koronahätätoimenpiteet liikennealalla
 
- Tilanne Yemenissä
 
- Tilanne Myanmarissa
 
- Pääomamarkkinoiden elpymispaketti: MiFID ja EU:n elpymisesite
 
- Naisten oikeuksiin liittyvät tulevat haasteet 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman
jälkeen
 
- EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
 
- Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus
 
- Koronapandemian vaikutukset nuoriin ja urheiluun (suullinen kysymys)
 
- Puolan de facto aborttikielto
 
- Turvapaikkamenettelydirektiivin 43 artiklan täytäntöönpano
 
- Asiakirjojen julkisuus 2016–2018
 
- Frank Eldersonin nimitys EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi
 
Lisätietoa näistä aiheista löytyy englanninkielisestä istuntokatsauksesta.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing

